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ATA  DA  REUNIÃO 

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  14  DE 

SETEMBRO DE 2011. ------------

- - - Aos catorze dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, nesta cidade de 

Valença e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de 

Valença sob a presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes e com a 

presença  dos  Vereadores  Manuel  Rodrigues  Lopes,  Elisabete  Maria  Lourenço  de 

Araújo  Domingues,  José  Manuel  Temporão  Monte,  José  Luís  Serra  Rodrigues, 

Fernando  Pereira  Rodrigues  e  Maria  Ângela  de  Lima  Evangelista.  Secretariou  a 

Chefe  de  Divisão  Administrativa  Paula  Cristina  Pinheiro  Vasconcelos  Mateus.  E, 

tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, foi declarada aberta a reunião 

pelas nove horas e trinta minutos.  -------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

-  -  -  O  Sr.  Presidente  deu  a  palavra  aos  membros  da  Câmara  para  as  suas 

intervenções, tendo-se registado as seguintes intervenções:--------------------------------

 - Do Vereador Dr. Fernando Rodrigues para questionar se vai ser levado a cabo 

algum tipo  de  intervenção  na  Veiga  da  Mira,  bem como,  alertar  para  o  tipo  de 

construções que se estão a fazer nos Bairros Sociais, no seu aspeto exterior.------------

O Sr. Presidente da Câmara respondeu em relação à primeira questão colocada que a 

Junta de Freguesia de S. Pedro da Torre  procedeu a uma intervenção  desde esta 

Freguesia até à Ponte Romana e a Junta de Freguesia de Cristelo - Côvo também 

efetuou uma intervenção nesse caminho, da ponte para Norte.

Relativamente à segunda questão informou que o trabalho que a Câmara Municipal 

tem vindo a efetuar tem sido a nível do interior das habitações, contudo referiu que 

está a ser elaborado um projeto para uniformizar todas as construções feitas.

Prosseguindo, informou que as propostas da Empreitada de “Ligação da Ecopista à 

Marginal da Senhora da Cabeça  foram abertas ontem.
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Continuando, informou ainda que já foi colocado o telhado no Bairro de Bogim  e 

que o esapço da “loja” irá ser transformado num T1. No de Passos irá ser colocado 

um Parque Infantil, bem como, também se efetuou uma intervenção nas duas casas 

do bairro antigo.

Seguidamente, o Sr. Presidente informou a Câmara dos seguintes assuntos:

- Que a obra da 3ª Fase de Requalificação da Fortaleza está a decorrer de acordo com 

o plano de trabalhos;

- Que reuniu com o Presidente da Cruz Vermelha-Núcleo de Valença, tendo ficado 

com a noção de alguns dos problemas da obra que está a ser levada a cabo por tal 

entidade, nomeadamente, em relação ao  facto de ao Núcleo de Valença lhe terem 

sido retirados os poderes  para a sua execução, em virtude desta situação irá propor a 

denuncia do protocolo. 

- Da possibilidade de esta Câmara Municipal poder vir a aderir ao dia mundial sem 

carros;

- Prestou um agradecimento a todos os que se envolveram na candidatura  do “Caldo 

Verde” às 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa, nomeadamente, à Adriminho, ao 

Sr.  João  Guterres,  à  Comissão  de  Festas  deste  Concelho,  aos  Vereadores  e  em 

especial aos funcionários da Cantina Municipal que em muito colaboraram prestando 

o seu trabalho sempre que lhes foi solicitado.  

Por  último  e  em  carácter  geral,  desejou  a  todos  aqueles  que  trabalham  na 

Restauração que aproveitem esta oportunidade ao máxima pois Valença só tem a 

ganhar com esta promoção. --------------------------------------------------------------------

 PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 -  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE  31 DE 

AGOSTO DE 2011:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 

2 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de 

minuta, para os efeitos do disposto no n.º 4 do citado artigo, deliberou, por maioria, 

com a  abstenção  do  Vereador  José  Manuel  Temporão  Monte,  por  não  ter  estado 
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presente, aprovar a ata da reunião realizada no dia 31 de Agosto findo, pelo que a 

mesma  irá  ser  assinada  pelo  Presidente  e  pelo  Secretário  da  respetiva  reunião. 

PONTO 2 - INFORMAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO 

DE VALENÇA – 1º SEMESTRE DE 2011:- Foi presente a informação interna  nº 

DF 020 do dia 09 de Setembro corrente,  prestada pelo Técnico Superior, Dr. Sandro 

Louro,  a  exercer  funções  de  Chefe  de  Divisão  Financeira,  referente  à  situação 

económico financeira do Município de Valença no 1º semestre de 2011, bem como, o 

parecer emitido pelos Revisores oficiais de Contas acerca dessa mesma informação.

Relativamente  à  informação  o  Vereador  Dr.  José  Luís  Serra  referiu  que,  mesmo 

havendo  uma  redução  do  passivo  de  curto  prazo,  preocupa-o  o  aumento  dos 

acréscimos  e  diferimentos  do  lado  do  passivo.  Referiu  que  ainda  não  lhe  foi 

fornecido  a  desagregação  da  conta  de  acréscimos  e  diferimentos  (conta  27), 

solicitando,  ainda  que  os  serviços  lhe  façam  chegar  a  informação  do  que  foi 

contabilizado nessa mesma conta, sobretudo do lado passivo, uma vez que apresenta 

um saldo de cerca de 13 milhões de euros. Tal pretensão vem no intuito de ficar 

esclarecido  acerca  da  dimensão  destes  custos,  atendendo  ao  facto  de  haver  um 

aumento de quase 27% em relação ao mesmo período do ano passado.

Seguidamente, o Sr. Presidente esclareceu que os acréscimos e diferimentos não são 

propriamente custos mas sim compromissos assumidos para o futuro, mas que, já se 

encontram contabilizados no exercício do 1º semestre deste Município. Esclareceu, 

ainda, que para além destes existem alguns custos que são diferidos no tempo, ou 

seja,  investimentos  para obras que estão em curso e  que estavam já  previstos  no 

orçamento.

Relativamente  à  preocupação  manifestada  pelo  Vereador  Dr.  José  Luís  Serra, 

referente ao saldo  da conta 27 do lado passivo, o Sr. Presidente esclareceu que se 

encontra a concurso a construção do CILV, sendo  um investimento de cerca de 8 

milhões de euros, sendo que o restante equivale a outras obras. Informou ainda que 

embora  a  candidatura  do  CILV tivesse  sido  aprovada  ainda  não  foi  assinado  o 

contrato  de  financiamento  e  por  isso  o  valor  referente  a  esta  empreitada  não  se 
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encontra repercutido nos proveitos. 

Continuando, frisou que os serviços que elaboram estas informações continuam a 

fazê-lo da forma como sempre o fizeram, pelo que, não tem qualquer motivo para 

não depositar confiança no trabalho executado.

Quanto à solicitação da desagregação da aludida conta,  informou que,  só não foi 

entregue ainda, porque o Vereador interessado não esteve presente na reunião em que 

era para ser entregue, no entanto ser-lhe-a  entregue numa próxima reunião.

Prosseguindo,  o  Sr.  Presidente  referiu  que  embora  se  esteja  a  tentar  poupar   em 

determinadas situações, para gerar liquidez, nomeadamente, através do aumento de 

algumas das taxas, por sua vez, com aumento do IVA, a diminuição do IMT e os 

cortes efetuados pelo Estado, o Município vê as suas receitas diminuírem, reduzindo 

o  impacto  do  esforço  que  se  tem vindo  a  fazer  na  contenção  das  despesas.  Em 

resumo, em sua opinião o mais preocupante são os compromissos assumidos, dividas 

a  fornecedores,  bancos,  etc.,   porém com  a  liquidez  que  se  vai  gerando  vai-se 

controlando a situação. 

Explicou que o fato de a Tesouraria apresentar um total de disponibilidades superior 

ao habitual,  se fica a dever à transferência de 50% do empréstimo, no BPI paa o 

saneamento de Friestas, Verdoejo e 3ª Fase da Fortaleza.

Posto à votação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar remeter à 

Assembleia Municipal a informação a que se refere este ponto. Mais foi deliberado, 

também por unanimidade, não transcrever na ata os aludidos documentos, pelo que, 

rubricados pelos Membros da Câmara Municipal, ficam arquivados na pasta anexa a 

este  livro de atas,  nos  termos do artigo 5º  do Decreto–Lei  número 45.362 de 21 

Novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto–Lei número 334/82 de 

19  de  Agosto.   PONTO  3  -  CANDIDATURA  AO  PROGRAMA  BANCO 

EUROPEU DE INVESTIMENTO – EMPRÉSTIMO QUADRO:-  Foi presente a 

informação interna registada sob o nº 3998/2011 prestada pelo Técnico Superior de 

Geografia que seguidamente transcreve:------------------------------------------------------

“Foi  recentemente  realizado entre  a  República  Portuguesa  e  o Banco Europeu de 
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Investimento (BEI)  um empréstimo de  1.500 milhões  de  euros  para  incentivar  a 

execução do QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional, do qual a primeira 

tranche de 450 milhões de euros foi já objecto de contrato de financiamento.

O Empréstimo-Quadro destina-se a financiar a contrapartida nacional de projetos co-

financiados  pelo  FEDER  ou  pelo  Fundo  de  Coesão,  no  âmbito  do  Quadro  de 

Referência  Estratégico  Nacional  (QREN) 2007-2013,  apoiando  investimentos  que 

vão contribuir para o desenvolvimento equilibrado de todas as Regiões portuguesas, 

com um impacto  significativo  no  emprego  local  e  na  actividade  das  Pequenas  e 

Médias Empresas (PME).

São abrangidos  sectores  tão  diversos  como a  Investigação,  Ciência  e  Tecnologia, 

Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação,  Eficiência  Energética  e  Renováveis, 

Regeneração Urbana, Saúde, Educação ou Cultura.

São  beneficiários  potenciais  deste  empréstimo  a  Administração  Central,  as 

Autarquias Locais, as Regiões Autónomas, as empresas concessionárias detentoras de 

licenças  de  serviço  público,  as  pessoas  colectivas  de  direito  privado  sem  fins 

lucrativos,  incluindo  as  Instituições  particulares  de  Solidariedade  Social  ou 

equiparadas, Fundações e Associações com Utilidade Pública.

O  Empréstimo-Quadro  visa  assegurar,  em  condições  favoráveis,  uma  via  de 

financiamento de numerosos projectos, conferindo um ímpeto renovado à execução 

do  QREN e  contribuindo,  desse  modo,  para  o  crescimento  e  competitividade  da 

economia portuguesa.

O empréstimo será prioritariamente direccionado para projectos de investimento de 

pequena  e  média  dimensão  (até  50  milhões  de  euros),  desenvolvidos  em todo  o 

território nacional.

OBJECTIVOS

O Empréstimo-Quadro insere-se nas iniciativas de aceleração da execução do QREN 

e de promoção do investimento na economia, com o intuito de:

Estimular a aplicação dos Fundos Estruturais da União Europeia em Portugal;

Promover o desenvolvimento das Regiões, com impacto no emprego e na actividade 
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local, através do apoio prioritário a projectos de pequena e média dimensão (até 50 

milhões de euros) em todo o país;

Permitir  o  acesso  a  financiamento  em  condições  mais  favoráveis  do  que  as 

actualmente praticadas nos mercados financeiros.

PRIORIDADES

Para o Empréstimo-Quadro são elegíveis os projectos de investimento nos sectores da 

Investigação,  Desenvolvimento e Inovação (IDI),  Tecnologias da Informação e da 

Comunicação  (TIC),  Transportes,  Água,  Resíduos  Sólidos,  Cultura,  Eficiência 

Energética e Fontes de Energia Renováveis, Regeneração Urbana, Saúde e Educação.

Os investimentos responderão às cinco Prioridades Estratégicas do QREN para apoio 

comunitário:

Promover a qualificação dos portugueses e das portuguesas;

Promover o crescimento sustentado;

Garantir a coesão social;

Assegurar a qualificação do território e das cidades;

Aumentar a eficácia da governação.

Sendo  a  Câmara  Municipal  de  Valença,  um dos  possíveis  beneficiários  e,  tendo 

diversas  candidaturas  aprovadas  a  Programas  Nacionais  como;  Programa 

Operacional do Norte, ON.2 ou Programa Operacional de valorização do Território 

(POVT),  elegíveis  para  este  processo,  proponho  que  se  aprove  apresentar 

candidaturas a este programa conforme o quadro em anexo.” Relativamente ao este 

ponto o Vereador Dr. José Luís Serra  referiu que irão votar a favor por uma questão 

de coerência, embora duvide de que venha a ser aprovada esta candidatura, deixando 

a ressalva desde que respeite a capacidade de endividamento do Município em vigor. 

Ao que o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que essa ressalva se aplica a 

todos.   A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  propor  à  Assembleia 

Municipal, nos termos das disposições previstas no artº 53º da Lei nº 169/99, de 18 

de  Setembro,  com a redação dada  pela  Lei  nº  5-  A/2002,  de 11  de  Janeiro,  que 

autorize a efetuar a candidatura ao BEI, nos precisos moldes da informação acima 
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prestada. -------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 4 - FIXAÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2012:- Foi presente a 

informação nº DF 019 datada de 09 de Setembro corrente, prestada pelo Responsável 

da  Financeira,  referente  ao  estabelecimento  das  taxas  municipais  para  2012, 

nomeadamente a propor as percentagens para o IMI; Derrama; IRS e TMDP, que 

seguidamente se transcreve:  -------------------------------------------------------------------

“O  Decreto-lei  nº  287/2003,  de  12  de  Novembro,  com  as  alterações  que  foram 

introduzidas, aprovou o código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), dispondo 

no artigo 1º que o Imposto Municipal sobre Imóveis incide sobre o valor patrimonial 

tributário  dos  prédios  rústicos  e  urbanos  situados  em  território  português, 

constituindo receita dos municípios onde os mesmo se localizam.
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Candidaturas BEI -  1.º Período de Candidaturas até 13 de Junho

Investimento Total Montante Elegível Montante Ñ. Elegível Feder Valor de 90% operaçao Valor a pedir BEI-EQ Prazo anos Observações

900.000,00 € 662.744,00 € 237.256,00 € 530.195,20 € 810.000,00 € 279.804,80 € 2 15

685.687,50 € 685.687,50 € 0,00 € 500.000,00 € 617.118,75 € 117.118,75 € 2 15

2.208.956,11 € 2.208.956,11 € 0,00 € 1.767.164,89 € 1.988.060,50 € 220.895,61 € 2 15

995.094,96 € 987.657,76 € 7.437,20 € 790.126,21 € 895.585,46 € 105.459,26 € 2 15

996.153,42 € 990.203,42 € 5.950,00 € 792.162,74 € 896.538,08 € 104.375,34 € 2 15

829.759,39 € 825.296,89 € 4.462,50 € 660.237,51 € 746.783,45 € 86.545,94 € 2 15
Totais 6.615.651,38 € 6.360.545,68 € 255.105,70 € 5.039.886,54 € 5.954.086,24 € 914.199,70 €

Nome da Operação 
Código Qren

Carência 
anos

Arquivo Municipal de 
Valença – NORTE-03-
0352-FEDER-000003
Requalificação do Pavilhão 
Municipal de Valença 
NORTE-03-0356-FEDER-
000065
Requalificação do Centro 
Histórico de Valença – 
NORTE-04-0241-FEDERr-
000653
POVT – Sistema 
Autónomo da Freguesia 
de Fontoura – POVT-02-
0146-FCOES-000179
POVT – Sistema 
Autónomo da Freguesia 
deS. Julião – POVT-02-
0146-FCOES-000180
POVT – Sistema 
Autónomo da Freguesia 
da Silva – POVT-02-0146-
FCOES-000178



 

Os  Municípios,  mediante  deliberação  da  Assembleia  Municipal,  fixam  a  taxa  a 

aplicar em cada ano, sendo que o número 8 do artigo 112º daquele diploma refere que 

as deliberações devem ser comunicadas até 30 de Novembro à Direção Geral dos 

Impostos.

O imposto é liquidado anualmente, em relação a cada Município pela Direção Geral 

dos Impostos, com base nos valores patrimoniais tributários dos Prédios e em relação 

aos sujeitos passivos que constem das matrizes em 31 de Dezembro do ano a que o 

mesmo respeita, de acordo com o número 1 do artigo 113º do mesmo diploma. 

De igual modo, o número 1 do artigo 14º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 

Finanças Locais), prevê que os Municípios possam lançar anualmente uma Derrama, 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC),  que corresponda à proporção do 

rendimento  gerado  na  sua  área  geográfica  por  sujeitos  passivos  residentes  em 

território  português  que  exerçam,  a  título  principal,  uma  atividade  de  natureza 

comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse 

território.

De acordo com o número 4 do mesmo artigo,  a Assembleia Municipal pode,  por 

proposta da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para 

os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 

€150.000.

Por fim, o número 1 do artigo 20º Lei das Finanças Locais, refere que os Municípios 

têm direito, em cada ano, a uma comparticipação variável até 5% no IRS dos sujeitos 

passivos  com  domicílio  fiscal  na  respetiva  circunscrição  territorial,  relativa  a 

rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida 

das deduções previstas no nº1 do artigo 78º do Código do IRS. 

Note-se que, de acordo com o número 2, do mesmo artigo, esta participação, à qual 

os  Municípios  têm direito,  depende  de  deliberação,  sobre  a  percentagem de  IRS 

pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada até 31 de Dezembro do ano 

anterior àquele a que respeitam os rendimentos.
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Assim,  considerando  que  o agravamento  dos  condicionalismos  económico 

financeiros,  tem  influenciado  em  grande  escala  o  atual  enquadramento 

macroeconómico  nacional  e  regional,  o  que  tornam  ainda  mais  determinantes  o 

reforço  das  medidas  autárquicas  de  alcance  social  e  de  dinamização  económica, 

propõe-se  relativamente  ao  Imposto  Municipal  sobre  Imóveis  –  IMI  aplicar  as 

seguintes taxas para o exercício de 2012:

• Prédios Urbanos: 0,3%

• Prédios Urbanos ainda não avaliados nos termos CIMI: 0,7%

Relativamente à taxa de Derrama para 2012, torna-se essencial ter em consideração 

que esta deve, por um lado, ter em consideração a necessidade de reforçar as medidas 

de dinamização económica,  e por outro,  o facto do atual contexto de intervenção 

autárquica ser de forte investimento público, tais como: Centro Histórico de Valença 

(Fase  3),  Arquivo  Municipal  de  Valença,  Rede  de  Águas  Residuais  Ligação  à 

Plataforma, Rede de Saneamento de Fontoura – Fase 1, Espaços Desportivos e de 

Lazer do CILV, Construção do CILV, Ligação da Ecopista do Rio Minho à Marginal 

da  Senhora  da  Cabeça,  Remodelação  do  Pavilhão  Municipal  etc.,  propõe-se  as 

seguintes taxas:

• 1,5%  sobre  o  lucro  tributável  sujeito  e  não  isento  do  imposto  sobre  o 

rendimento  das  pessoas  coletivas  com um volume de  negócios  superior  a 

150.000 euros

• 0,5%  sobre  o  lucro  tributável  sujeito  e  não  isento  do  imposto  sobre  o 

rendimento  das  pessoas  coletivas  com um volume  de  negócios  inferior  a 

150.000 euros

No que diz respeito à fixação da percentagem de participação variável no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, propõe-se 

manter a taxa de 5%.

Por fim, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do Artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 

10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas) e, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 6 do Artigo 64.º, conjugado com a alínea e) do n.º 2 do Artigo 53.º da 
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro 

propõe-se fixar em 0,25% a Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP  para o 

ano de 2012.

Nestes termos propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre as taxas a aplicar 

para  o  exercício  de  2012  e  remeta  à  apreciação  e  aprovação  da  Assembleia 

Municipal. Chefe da Divisão Financeira (a) Sandro Louro”. ------------------------------

Passou-se de seguida à análise e discussão de cada uma das taxas. Assim, em relação 

à taxa do IMI a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista,  propor à Assembleia Municipal que, para 

o ano de 2012, se fixe em 0,7% a taxa a que se refere a alínea b) - (prédios urbanos 

ainda não avaliados nos termos do CIMI) e em 0,3% a taxa a que se refere a alínea c), 

(prédios urbanos) ambas do nº 1 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis. ------------------------------------------------------------------------------------

O Vereador Dr. José Luís Serra referiu que relativamente a este imposto votam contra 

porque  consideram  que  a  classe  média  é  a  que  fica  mais  prejudicada  com  o 

agravamento deste imposto, entendendo no entanto os motivos apresentados para a 

referida alteração.  -------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente passou-se à proposta para a fixação da taxa da derrama para 2012, a 

Câmara Municipal,  deliberou, por unanimidade,  propor à Assembleia Municipal o 

lançamento de uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento do 

imposto  sobre  o  rendimento  das  pessoas  coletivas  com um volume  de  negócios 

superior a 150.000 euros e de 0,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento do 

imposto  sobre  o  rendimento  das  pessoas  coletivas  com um volume  de  negócios 

inferior a 150.000 euros. ------------------------------------------------------------------------

Quanto à taxa municipal  de direitos  de passagem (TMDP),  a Câmara Municipal, 

deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a taxa de 0,25% sobre 

cada fatura.  ---------------------------------------------------------------------------------------

Por último, foi deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que a 

percentagem  variável  no  IRS  dos  sujeitos  passivos   com  o  domicilio  fiscal  na 
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respetiva circunscrição territorial se mantenha em 0,5%. ----------------------------------

PONTO 5 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DE 2011:- 

Pelo Sr. Presidente foi apresentada a proposta de alteração ao mapa de pessoal de 

2011, que seguidamente se transcreve:--------------------------------------------------------

“PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2011

NOTA JUSTIFICATIVA

A Lei 3-B/2010, de 28 de abril ( Orçamento do Estado para 2010), veio prever no seu 

artigo 23º que:

1. O recrutamento  de  trabalhadores  sem relação  jurídica  de  emprego  público  por 

tempo indeterminado previamente estabelecida pelos órgãos e serviços abrangidos 

pelo âmbito de aplicação do objetivo definido no artigo 3º da Lei nº 12-A/2008, de 27 

de fevereiro, para carreira geral ou especial e carreiras que ainda não tenham sido 

objeto de extinção, de revisão ou de decisão de subsistência deve observar a regra de 

recrutamento  de  um  trabalhador  por,  pelo  menor,  duas  saídas  por  aposentação, 

exoneração, demissão, despedimento ou outra forma de desvinculação.

2. A emissão de parecer previsto nos n.os 6 e 7 do artigo 6.º da Lei nº 12-A/2008, de 

27 de Fevereiro, fica condicionada à demonstração da observância, por cada órgão ou 

serviço,  do  cumprimento  do  disposto  no  número  anterior,  podendo  em situações 

excecionais,  devidamente  fundamentadas,  e  ponderada  a  evolução  global  dos 

recursos  humanos  do  ministério  em  que  aquele  se  integra,  ser  emitido  parecer 

favorável ao recrutamento em número superior ao previsto no número anterior.  

3. Os recrutamentos a que se referem os números anteriores não podem implicar uma 

despesa total com os encargos  mensais com os trabalhadores admitidos superior à 

que resultaria com os encargos mensais com os trabalhadores saídos.

4. Para efeitos de emissão do parecer previsto no n.º 2, devem os órgãos e serviços 

instruir as respetivas propostas de recrutamento, designadamente, com os seguintes 

elementos:

a) Indicação do número de efetivos saídos, por órgão ou serviço, no ano anterior e ao 
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longo do ano em curso, bem como dos recrutamentos efetuados no mesmo período;

b) Estudo  justificativo  da  necessidade  do  recrutamento,  em  especial  da 

indispensabilidade de substituição dos efetivos saídos e da impossibilidade de o fazer 

por  recurso  a  pessoal  colocado  em situação  de  mobilidade  especial  ou  a  outros 

instrumentos de mobilidade;

c) Fundamentação da impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa 

nos termos previstos nos n.os 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro;

d) Declaração de cabimento orçamental emitida pela delegação da Direção – Geral 

do Orçamento (DGO) ou pelo IGFSS, I.P., quando se trate de organismo que integre 

o perímetro da consolidação orçamental da segurança social aquando do respetivo 

pedido de autorização;

e) Decisão  do respetivo membro do Governo sobre a proposta.

5. A Ausência  de fundamentação das propostas e da informação previstas no número 

anterior.

11. O disposto nos n.os 1 a 5 é aplicável pelas autarquias locais, com as seguintes 

adaptações:

a)A emissão do parecer previsto no n.º 2 compete, conforme o caso, às entidades a 

que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto – Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro;

b)Em situações excecionais,  devidamente fundamentadas,  e ponderada a evolução 

global dos recursos humanos do município ou freguesia em que o serviço se integra, 

pode ser emitido parecer favorável ao recrutamento em número superior ao previsto 

no n.º 1;

c)A decisão prevista na alínea e) do n.º 4 compete, conforme o caso, às entidades a 

que se refere o n.º2 do artigo 2.º do Decreto – Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro.

Resulta destas disposições legais que, sempre que o Município, tiver necessidade de 

recrutar  trabalhadores  sem  relação  jurídica  de  emprego  público,  e  não  podendo 

respeitar a regra de uma admissão por cada duas saídas que impliquem desvinculação 

da relação jurídica de emprego público , terá que, obter prévio parecer favorável ao 
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recrutamento a emitir pela Assembleia Municipal mediante proposta do Presidente da 

Câmara Municipal.

A proposta de recrutamento a apresentar à Câmara Municipal assim como o parecer 

favorável a solicitar à Assembleia Municipal, preveem a constituição de 33 relações 

jurídicas  de  emprego  público  por  tempo  indeterminado,  devido  à  cessação  dos 

contratos de trabalho a termo certo,  por caducidade e a constituição de 1 relação 

jurídica de emprego publico a termo certo.

Tal proposta implica ajustes no mapa de pessoal aprovado para o ano de 2011, de 

modo a contemplar os lugares necessários para garantir a abertura dos procedimentos 

concursais para a constituição das relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado e determinado.

Assim, e tomando em consideração que:

As atribuições municipais têm vindo a aumentar nos últimos anos em consequência 

da  descentralização  de  competências  do  Estado  nas  Autarquias  Locais, 

nomeadamente, no que ao ensino se refere;

Para fazer face a esse aumento de atribuições o Município de Valença tem vindo  a 

recorrer à celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo;

Estes  CTTRCs  satisfazem  necessidades  permanentes  de  serviço,  não  podendo  o 

Município prescindir deles sem comprometer o normal funcionamento dos serviços 

em que se encontram inseridos;

No mapa de pessoal aprovado para o ano de 2011 esses lugares estão a ser exercidos 

por trabalhadores com relação jurídica por tempo determinado;

Por outro lado, será de ponto de vista orçamental neutra, uma vez que, os postos de 

trabalho já se encontram ocupados, havendo apenas uma transferência de verbas de 

contratos em funções públicas a termo resolutivo  certo para contratos em funções 

públicas por tempo indeterminado.

Nesta conformidade, solicita-se autorização para proceder ao recrutamento de quinze 

assistentes operacionais para os serviços da educação,  os quais são absolutamente 

necessários no apoio às atividades escolares, limpeza de instalações escolares, apoio 
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nos  transportes  escolares,  e  de  dez  assistentes  técnicos  também  para  a  área  da 

Educação (animadoras) os quais são necessários para permitir o funcionamento dos 

prolongamentos de horário.

Propõem-se, ainda as seguintes alterações ao mapa de pessoal:

O recrutamento de quatro assistentes operacionais  para a Unidade de Infraestruturas, 

(motorista de pesados e Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e dois 

leitores cobradores).

O recrutamento de um técnico superior de recursos humanos resulta da necessidade 

dotar o Município de um técnico especializado nesta área que colabore na elaboração 

dos diferentes instrumentos de planeamento, programação, orçamentação e de gestão 

de recursos humanos, que promova as ações  necessárias ao recrutamento de pessoal, 

definindo  perfis  de  competências,  métodos  e  critérios  de  seleção  e  que  apoie  na 

elaboração do diagnóstico de necessidades de formação dos diferentes serviços.

O recrutamento de um técnico superior de sociologia, o qual resulta de necessidade 

de um técnico que proceda à avaliação da eficácia dos programas de intervenção 

social, que proceda ao levantamento das necessidades da autarquia local, que realize 

estudos que permitam conhecer a realidade social do Município, nomeadamente nas 

áreas de saúde, emprego e educação.

A necessidade de um técnico superior de contabilidade  prende-se com as exigências 

técnicas  resultantes  das  inovações  consequentes  da  aplicação  do  novo  sistema 

contabilístico das  autarquias  locais  (POCAL),  implementação  da  contabilidade de 

custos, dar apoio ao nível do acompanhamento e execução das candidaturas, apoia na 

contratualização pública e implementação do sistema de gestão de stocks.

Dois assistentes técnicos na área funcional administrativa, para executar trabalhos de 

natureza  técnica  a  administrativa  visando  assegurar  o  funcionamento  dos  órgãos 

incumbidos da prestação de bens e serviços.

Nestas circunstâncias, propõe-se à Assembleia Municipal autorização para proceder à 

alteração  do  mapa  de  pessoal  de  2011 e  a  emissão  de  parecer  favorável,  para  o 

recrutamento dos trabalhadores nos termos da mencionada legislação.
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Valença,  12  de  Setembro  de  2011.  O Presidente  da  Câmara  (a)  Jorge  Salgueiros 

Mendes”. 

Antes de se proceder à votação deste ponto o Vereador Dr. José Luís Serra pediu a 

palavra para referir que a admissão destas 34 pessoas vai contra a tendência que se 

deve observar,  por isso mesmo irão votar contra porque acha um erro um vinculo 

definitivo, quando tudo indica o contrário para a contratação  com vinculo, embora 

concorde  com  algumas  admissões  para  alguns  serviços,  nomeadamente, 

contabilidade, recursos humanos, é contrário ao vinculo do pessoal afeto à Educação.

Em seguida, a Vereadora Drª. Ângela referiu partilhar da mesma opinião do Vereador 

Dr.  José Luís  Serra,  sendo contrária  à  admissão deste  pessoal.  Referiu  ainda que 

existe  a  probabilidade  de  o  Ministério  da  Educação   vir  a  fechar  mais  algumas 

escolas  no próximo ano e, que o Concelho de Valença poderá estar contemplado 

nesta decisão. Assim sendo, entende que não se deveriam efetuar vínculos com este 

pessoal sem ter a certeza do fecho ou não de Escolas.

O Sr. Presidente referiu que caso não entrem já os 10 assistentes operacionais, bem 

como,  os  técnicos  as  escolas  fecham.  Acrescentou  que  existe  um  universo   de 

pessoal afeto às escolas muito maior do que aquele que aqui se encontra a discussão.

Seguidamente,  o Vereador  Dr.  Fernando Rodrigues  alertou para o facto de existir 

mais do que um auxiliar por sala de aula, ou seja, mais pessoal do que o legalmente 

exigido, acrescentando que, no seu entender, se deveria fazer um levantamento das 

necessidades e  uma racionalização do pessoal afeto às escolas. 

Por  último,  a  Vereadora  com o  Pelouro  da  Educação,  Drª.  Elisabete  Domingues 

esclareceu  que o referido levantamento  já foi efetuado, esclarecendo que as escolas 

não podem deixar  de funcionar por falta de pessoal.  Acrescentou que a  alteração 

proposta  não  implica  acréscimo  de  pessoal  para  as  escolas  pois  os  lugares 

encontravam-se ocupados com pessoal com contrato a termo certo.

Posto isto e colocado à votação, a  Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 

votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista,  submeter a proposta de 

alteração ao mapa de pessoal, à aprovação por parte da Assembleia Municipal, nos 

15



 

seus precisos moldes.  ---------------------------------------------------------------------------

PONTO 6  -  FORTALEZA DE VALENÇA A PATRIMÓNIO MUNDIAL DA 

HUMANIDADE – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA:-  Pelo Sr. Presidente 

da Câmara foi apresentada a proposta para a inscrição da Fortaleza de Valença, por 

parte da UNESCO,  na lista dos bens de património Mundial até ao final do presente 

mês, que seguidamente se transcreve:----------------------------------------------------------

“Proposta  

Fortaleza de Valença a Património Mundial da Humanidade

Propor  a  Fortaleza,  à  classificação  /  inscrição  pela  UNESCO,  como  Património 

Mundial é um objetivo que tem sido assumido pelo Município de Valença há vários 

anos. A forma e estratégia da candidatura têm tido algumas diferenças. Contudo, o 

objetivo  da  proposição  é  consensual  aos  diferentes  executivos  e  responsáveis 

municipais.

Há plena consciência, no Município, nas Instituições do Concelho e nos munícipes 

que a Fortaleza preenche todas as condições para ser inscrita na lista do Património 

Mundial da Humanidade.

Para o Município a inscrição na lista dos bens classificados pela UNESCO como 

Património Mundial significa:

✔ Uma garantia mais de proteção e preservação da Fortaleza e do seu espaço 

envolvente  no  presente  e  no  futuro,  sobretudo  em  termos  históricos, 

arquitetónicos, ambientais e urbanísticos;

✔ Um  incentivo  ao  desenvolvimento  multidimensional  da  Fortaleza  e  do 

Concelho de Valença, nomeadamente com o aumento da sua atratividade para 

turistas nacionais e estrangeiros.

Com  efeito,  a  Fortaleza  de  Valença  além  de  ser  um  legado  insubstituível  da 

arquitetura  militar  e  a  principal  fortificação,  da  fronteira  mais  antiga  da  Europa, 

sobranceira ao Rio Minho, a poucos quilómetros do Oceano Atlântico, foi ao longo 

de muitos séculos e é,  ainda hoje, um espaço intercultural  aberto ao mundo e ao 

futuro,  visitado  por  milhares  de  pessoas  diariamente,  (num  estudo  realizado  em 
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Agosto, nas três portas entradas da Fortaleza entram em média na Fortaleza 10.176 

pessoas por dia).

A Fortaleza é um espaço que se fez de lutas e de trocas de bens, de conhecimentos e 

de  cumplicidades  de  romanos,  árabes,  visigodos,  asturianos,  portugueses, 

castelhanos,  leoneses,  franceses,  alemães,  suíços  e  ingleses.  As  marcas  da  sua 

passagem  e  vivências  estão  presentes  nas  muralhas,  nas  ruas,  no  casario  e  nas 

tradições.

A Fortaleza é um espaço transfronteiriço entre Portugal e, Espanha constituído por 

um conjunto fortificado inspirado no modelo Vauban, onde são evidentes as técnicas 

de construção militar  mais avançadas dos séculos XVI e XVII,  que aqui também 

demonstram a evolução da engenharia e arquitetura militares desde o séc. I, A.C. (Ver 

Anexo 1 – Descrição do Estado do Bem e Descrição dos Monumentos no Interior da 

Fortaleza).

Ao longo dos anos, foram desenvolvidas e tornadas públicas diversas investigações 

realizadas por historiadores, arqueólogos, arquitetos e engenheiros, uns, por iniciativa 

e  responsabilidade  do  Município  de  Valença,  outros  por  Organismos  Estatais  de 

âmbito  nacional  e  outros  ainda  por  Universidades,  que  nos  permitem  ter  hoje 

conhecimentos  fundamentados  e  documentos  científicos  sobre  o  valor  único  e 

universal da Fortaleza. Valor que nos foi confiado e que temos o dever de proteger e 

transmitir às gerações vindouras.

Estes  conhecimentos  e  documentos  facilitam  a  elaboração  da  proposta  da 

candidatura.

Acresce  que a  par  dos  estudos  foi  elaborado e  tem sido executado um Plano de 

Proteção e Gestão da Fortaleza com intervenção da Direção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais e Câmara Municipal de Valença, desde o ano 1939 (Anexo II 

– Proteção e Gestão).

Como se sabe, Valença prepara-se para comemorar, em 2012, duas datas históricas de 

grande transcendência:

✔ Os 750 anos da Carta de Foral de D. Afonso III de 11 de Agosto de 1262. 
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Carta de Foral que confirma anteriores forais de D. Sancho e D. Afonso II e que 

muda o nome de “Contrasta” para Valença, para além de concessões específicas 

referentes ao povoamento e desenvolvimento;

✔ Os 500 anos do Foral de D. Manuel I, outorgado em 1 de Junho de 1512.

Tem  todo  o  sentido  integrar  a  candidatura  da  Fortaleza  no  âmbito  destas 

comemorações, no sentido de reforçar os sentimentos do Concelho de Valença e dos 

visitantes para dimensão patrimonial e multicultural do conjunto fortificado.

Tendo em conta estes considerandos, proponho:

1. Que  a  Câmara  Municipal  decida  apresentar  formalmente  ao  Estado  Português 

(IGESPAR) a proposta de inscrição da Fortaleza de Valença por parte da UNESCO 

na lista dos bens de Património Mundial;

2. Que a proposta seja entregue até final do presente mês, tendo em conta os prazos 

da UNESCO e com o objetivo expresso de conseguirmos que a Inscrição na Lista de 

Património Mundial da UNESCO seja aprovada no menor tempo possível.

3. Que  a  Câmara  Municipal  faça  seus  os  objetivos  da  UNESCO  aprovados  na 

Declaração de Budapeste  sobre Património Mundial  na 26ª  Sessão do Comité  do 

Património Mundial:

a) Reforçar a credibilidade da Lista do Património Mundial, conscientes que 

a Fortaleza é um testemunho representativo como bem cultural de valor 

único e universal;

b) Garantir a conservação eficaz da Fortaleza e do espaço envolvente, tendo 

em conta,  nomeadamente  o  Plano de  Proteção  e  Gestão,  assumindo o 

dever de a legar às gerações futuras;

c) Desenvolver um plano de comunicação com o fim primeiro de sensibilizar 

e encorajar as pessoas para que tenham uma posição pró-ativa de apoio e 

promoção do Património Mundial da Humanidade.

4. Que esta proposta seja submetida à Assembleia Municipal para votação.

Valença,  12  de  Setembro  de  2011.  O  Presidente  da  Câmara  Municipal  (a)  Jorge 

Mendes”.-------------------------------------------------------------------------------------------
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 O Sr. Presidente passou a informar  que aquando da apresentação do orçamento para 

2011, já existia uma rubrica para esta candidatura  a qual neste preciso momento se 

encontra em condições de ser apresentada junto da Tutela, Secretaria de Estado da 

Cultura. Deixando a ressalva de que tem conhecimento de que este é um processo 

que  demorará  cerca  de  2  a  3  anos   até  chegar  ao  seu  término.  Por  último,  deu 

conhecimento  dos  elementos  convidados  para  fazer  parte  da  Comissão  de  Honra 

desta Candidatura da Fortaleza de Valença.

Seguidamente,  o  Vereador  Dr.  José  Luís  Serra   solicitou  a  palavra,  desejando 

felicidades  para  a  candidatura  esperando  que  se  venha  a  conseguir  a  deseja 

classificação. Solicitou que lhe fosse fornecido um dossier desta candidatura, tendo o 

Sr. Presidente dito que lhe será entregue assim que for possivel.

Acrescentou ainda que, para além da apresentação do processo, ainda vai existir  uma 

aferição prévia da Comissão Nacional junto  da UNESCO, não deixando de referir a 

necessidade de se fazerem as coisas o melhor possível atentos ao facto de que cada 

Município só pode apresentar uma candidatura deste género de 3 em 3 anos. Disse, 

ainda  que,  presentemente,  existe  muita  dificuldade  na  aprovação  deste  tipo  de 

candidatura, pois a nível europeu já existe muito património classificado  e pensa que 

a UNESCO, está mais virada para outros continentes.

Após as intervenções, foi colocada à votação tendo sido, por unanimidade, aprovada 

a  proposta  acima  transcita,  bem  como,  submeter  o  pedido  de  autorização  à 

Assembleia  Municipal,  para  formalmente  se  apresentar  ao  Estado  Português 

(IGESPAR) a proposta de inscrição da Fortaleza de Valença por parte da UNESCO 

na lista dos bens de Património Mundial.   ---------------------------------------------------

PONTO  7  -  PROPOSTA DE  PROTOCOLO  DE  COOPERAÇÃO  PARA A 

CRIAÇÃO DA EUROCIDADE VALENÇA – TUI:-  Foi presente a proposta de 

protocolo  de  cooperação  para  a  criação  da  eurocidade  Valença  –  Tui  que 

seguidamente se transcreve:---------------------------------------------------------------------

“PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA 

EUROCIDADE VALENÇA - TUI
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Entre:

O Município de Valença, representada pelo seu Presidente, Jorge Salgueiro Mendes.

O Concelho de Tui, representado pelo Alcalde, Moisés Rodríguez Pérez

A Comunidade de Trabalho Galicia-Norte de Portugal, representada por Alfonso 

Rueda Valenzuela.

Considerando que:

A cooperação  transfronteiriça  é  um instrumento  válido  para  alcançar  uma  maior 

unidade entre os cidadãos europeus.

O  desaparecimento  das  fronteiras  internas  na  Comunidade  Europeia  coloca  os 

cidadãos da área transfronteiriça numa posição de especial relevância no processo de 

estruturação da união política europeia.

A nossa resposta ao desafio do Mercado Único Europeu e ao futuro incerto que temos 

pela frente obriga-nos a olhar para nós mesmos face a face e cooperar juntos.

Tendo em conta a relação especial entre o Município de Valença e do Município de 

Tui,  historicamente  reforçada  através  da  Ponte  Internacional  Valença-Tui  que  é  a 

principal passagem fronteiriça entre os dois países.

Ambas  as  cidades  possuem  uma história  secular  de  convivência  e  juntos  podem 

formar um espaço único, capaz de gerar as sinergias necessárias à criação de um pólo 

de referencia capaz de atrair as populações que o rodeiam

Tendo em vista  o  Tratado  de  Valência,  assinado entre  o  Reino  da  Espanha e  da 

República  Portuguesa,  em Valencia,  em 3  de  Outubro  de  2002,  que  promove  a 

cooperação transfronteiriça entre as autoridades territoriais de Portugal e Espanha, no 

âmbito das respetivas competências.

Tendo  em  conta  a  Comunidade  de  Trabalho  Galiza-Norte  de  Portugal,  com 

experiência em todas as áreas relacionadas com a cooperação transfronteiriça tem um 

particular  interesse  a  aproximação  das  duas  cidades  que  partilham  ligações 
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históricas, linguísticas, económicas, sociais e culturais.

É  celebrado  o  presente  Protocolo  de  Colaboração,  que  se  rege  pelas  seguintes 

cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA

Promover o fortalecimento dos laços existentes entre as duas cidades fronteiriças, a 

fim de desenvolver e articular a cooperação entre as cidades de Valença e Tui, para 

proporcionar uma melhor qualidade de vida para as suas populações.

CLAUSULA SEGUNDA

Promover a convergência institucional, económica, social, cultural e ambiental entre 

as duas cidades, para que o "efeito fronteira" deixe de ser um inconveniente para se 

tornar  uma oportunidade  de desenvolvimento territorial e desenvolvimento sócio-

económico,  promovendo   a  utilização  de  serviços  comuns,  como  instrumento 

dinamizador  da convivência entre pessoas de ambos os territórios.

Reforçar  a  cooperação,  procurando  conjugar  esforços  e  recursos  procurando  o 

planeamento e gestão conjunta dos serviços e instalações municipais.

CLAUSULA TERCEIRA

Iniciar ações destinadas a estabelecer laços no domínio da cooperação económica, 

comercial, institucional, turística, tecnológico, social, cultural e académica, como a 

melhor forma de fortalecer a cooperação mútua estabelecida.

CLAUSULA QUARTA

Promover o fixação  de empresas privadas em ambas as cidades, facilitando assim o 

crescimento económico e um maior grau de industrialização e comercialização de 

produtos, resultando no bem estar  pessoal e social dos respetivo habitantes.

CLAUSULA QUINTA

Fomentar  o  desenvolvimento  de  projetos  de  cooperação  em  áreas  de  interesse 

comum,  podendo inclusivamente, conseguir fontes externas de financiamento para 
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os atingir.

CLAUSULA SEXTA

Em concreto, pretende-se:

• Trabalhar  juntos  para  desenvolver  ações  de  promoção  de  investimentos  e 

oportunidades comerciais, produtivas e turísticas;

• Reforçar a coesão social;

• Promover  a  valorização  dos  recursos  humanos  nos  diversos  níveis  de 

formação e de aprendizagem;

• Promover a valorização do património natural e cultural;

• Consolidar e desenvolver  o tecido empresarial local;

• Integrar e promover o sector  logístico;

• Revitalizar as atividades desportivas através de infra-estrutura comuns;

• Promover atividade cultural conjunta

• Dinamizar  a  ação  das  Entidades,  com  base  nas  infra-estruturas  e 

equipamentos existentes;

• Planear  de forma coordenada os  novos equipamentos  e as  futuras  ações  a 

realizar

• Desenvolver todas as  ações que resultam na melhoria da qualidade de vida 

para os cidadãos e o fortalecimento das suas relações.

CLAUSULA SEXTA

Este acordo será complementado por programas e projetos de colaboração que se 

estabeleçam nos diferentes âmbitos de atuação e que formarão parte do mesmo.

Realizado em triplicado, em Galego, Português e Espanhol, sendo todos os textos 

iguais.  Este acordo será por prazo indeterminado  a  partir da data da sua  assinatura 

podendo  ser  parcialmente  modificado  por  acordo  entre  as  partes   ou  anulado 

mediante notificação prévia com uma antecedência mínima de três meses. Em caso 

de existir execução de um programa, deve manter-se  a execução do mesmo, salvo 

decisão em contrário por acordo entre as partes.
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Assinado  na  cidade  de  --------------,  em  ------  de  -------------  -----  de  2011. 

O  Município de Valença,  Jorge Salgueiro Mendes;  O Concelho de Tui,   Moisés 

Rodríguez  Pérez  e   A Comunidade  de  Trabalho  Galicia-Norte  de  Portugal, 

Alfonso Rueda Valenzuela.”. -------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do protocolo 

acima transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------

Mais foi deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a constituição 

da  Eurocidade  Valença  Tui,  no  âmbito  do  interesse  na  aproximação  destas  duas 

cidades  que  partilham  ligações   históricas,  linguísticas,  económicas,  sociais  e 

culturais.  PONTO 8 - PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE  VALENÇA  E  A  ASSOCIAÇÃO  HUMANITÁRIA  DOS  BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VALENÇA:-  Foi presente  uma proposta de protocolo  a 

celebrar entre este Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Valença que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------

 “PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA E A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VALENÇA

Considerando que

A missão da Associações Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valença reveste 

interesse para a população desta cidade e do Município;

Nos termos da lei (art.º  35.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho – Lei de Bases de 

Proteção  Civil  –  e  art.º  6.º  do  Decreto-Lei  n.º  65/2007,  de  12  de  novembro),  o 

Presidente da Câmara é o responsável municipal da política de proteção civil.

Considerando, ainda,

Que os Bombeiros Voluntários têm estado na primeira linha de ação da Proteção 

civil, podendo considerar-se, de facto, os primeiros agentes no terreno;

Que os investimentos em equipamentos da Proteção Civil devem também concretizar 

uma maior capacidade operativa e de intervenção dos Bombeiros e que: “equipar os 
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Bombeiros é equipar a Proteção Civil Municipal”;

Que  a  promoção  e  apoio  às  atividades  associativas  prosseguem fins  de  interesse 

público, é uma das vertentes em que se desdobra a competência cometida por lei às 

autarquias locais,  tendo em vista  a  prossecução dos interesses  próprios  comuns e 

específicos das populações respetivas;

Nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, com a redaçcão da Lei n.º 5-A/2002, de 5 de janeiro:

O Município de Valença,  pessoa coletiva n.º  506728897, com sede na Praça da 

República,  adiante designada por CM de Valença, representada pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Jorge Manuel Salgueiro Mendes;

Celebra com:

A  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Valença,  pessoa 

coletiva nº …….., com sede na -------, adiante designada por AHBV, representada 

pelo Presidente da Associação, Luís Brandão Coelho

O presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª

O MV atribui um apoio anual, no valor total de 30.000 euros (trinta mil euros) à 

AHBV, destinada às despesas com a manutenção da “Frota Vermelha”, equipamento 

essencial ao serviço da Proteção Civil de Valença.

Cláusula 2ª

O MV compromete-se a ceder o Parque de Estacionamento sito no cimo da Av. dos 

Combatentes da Grande Guerra, à AHBV que o explorará em conjunto com o Sport 

Club Valenciano, com observância do tarifário e dos regulamentos dos Parques de 

Estacionamento em vigor no Município.

Cláusula 3ª

Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Valença, decidir nos casos omissos e 

dúvidas de interpretação da presente norma de protocolo.

Qualquer alteração ao presente protocolo será decidida pela Câmara Municipal.

Cláusula 4ª
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O  presente  protocolo  é  celebrado  pelo  período  de  um  ano,  automaticamente 

renovável  por  períodos  iguais  e  sucessivos,  enquanto  não  for  denunciado  por 

qualquer das partes.

Cláusula 5ª

Vai ser assinado pelas partes em dois exemplares, ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma delas.

Valença,  -----------.   O  Presidente  da  Câmara   (Jorge  Salgueiro  Mendes)  e  o 

Presidente da AHBV , (Luís Brandão Coelho)”.  A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade,  aprovar  o protocolo acima transcrito,  com  a salvaguarda de que o 

subsidio a pagar tem efeitos a partir da data da presente deliberação.  PONTO 9 - 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO POLIDESPORTIVO:- Foi 

presente a proposta de protocolo de cedência do polidesportivo da EB1 da freguesia 

de Arão a celebrar entre este Município e a Freguesia de Arão, que seguidamente se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------

“PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO POLIDESPORTIVO

É preocupação do atual executivo camarário dotar as freguesias do Concelho com 

infraestruturas para a prática desportiva, permitindo aos cidadãos valencianos, nos 

seus momentos de lazer, a possibilidade de desenvolverem atividades desportivas.

Nos termos alínea b) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, compete 

à  Câmara Municipal  apoiar ou comparticipar,  pelos  meios adequados,  no apoio a 

atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa 

ou outra.

O artº 67º da dita Lei nº 169/99, prevê que as competências previstas nas alíneas l) do 

nº 1, j) e l) do nº 2 e b) e c) do nº 4 do artigo 64º podem ser objeto de protocolo de 

colaboração,  a celebrar com instituições  públicas,  particulares e cooperativas,  que 

desenvolvam  a  sua  atividade  na  área  do  município,  em  termos  que  protejam 

cabalmente os direitos e deveres de cada uma das partes e o uso, pela comunidade 

local, dos equipamentos.
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Nesta conformidade, entre:

O MUNICÍPIO DE VALENÇA, representado pelo Presidente da respetiva Câmara 

Municipal, Sr. Dr. Jorge Manuel Salgueiro Mendes, como primeiro outorgante;

e

A  FREGUESIA DE ARÃO,  representada  pela  Presidente  da  respetiva  Junta  de 

Freguesia, D. Elisabete Frade Lopes Viana, como segunda outorgante

Celebram o presente protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente protocolo tem por objeto a utilização, gratuita, pela segunda outorgante do 

polidesportivo  da  EB1 da  freguesia  de  Arão,  durante  os  fins  de  semana e  férias 

escolares,  sem  prejuízo  dos  compromissos  desportivos  programados  da 

responsabilidade do primeiro outorgante.

CLAUSULA SEGUNDA

A Segunda Outorgante compromete-se a:

• Proceder à limpeza e manutenção da instalação do polidesportivo nos fins de 

semana e férias escolares;

• Cumprir e fazer cumprir as normas de utilização da instalação;

• Cumprir  e  fazer  cumprir  toda  a  legislação  existente  destinada  a  regular  a 

prática da atividade física nos recintos desportivos;

• Comunicar à primeira outorgante qualquer anomalia existente na instalação 

do polidesportivo;

• Assumir a responsabilidade por eventuais danos causados no equipamento;

• Informar as atividades a desenvolver.

CLAUSULA TERCEIRA

1 – O presente protocolo vigorará pelo prazo de 1 ano, renovável por iguais períodos, 
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desde  que  não  seja  denunciado  por  nenhuma  das  partes  com  uma  antecedência 

mínima de 30 dias.  

2 – O presente protocolo poderá, ainda, ser denunciado pelos outorgantes, no caso de 

violação  grave  ou  reiterada  de  qualquer  uma  das  cláusulas  transcritas,  com  a 

antecedência mínima de 30 dias.

CLAUSULA QUARTA

O presente protocolo entra em vigor após a sua assinatura.

Valença,       Setembro de 2011. O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Salgueiro 

Mendes e a Presidente da Junta de Freguesia   Elisabete Frade Lopes Viana”. ----------

A  Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  o  protocolo  acima 

transcrito. PONTO 10 - PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE VALENÇA E A REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO:-  Foi presente a proposta 

de  protocolo   entre  o  Município  de  Valença  e  a  Associação  Real  Utopia  que 

seguidamente se transcreve:--------------------------------------------------------------------

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA 

E A

REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO

A Lei -Quadro da Educação Pré-escolar (Lei nº 5/97,de 10 de fevereiro), no ponto 1 

do  artigo  12º  prevê  que  cada  jardim  de  infância  possa  propiciar,  para  além das 

atividades pedagógicas, atividades sócio-educativas de apoio à família, assegurando 

um horário  flexível,  compatível  com as  necessidades  dos  pais  e  encarregados de 

educação.

O Decreto-Lei nº147/97, de 11 de julho, por seu turno, regulamenta a flexibilidade de 

horários  dos  estabelecimentos  de  educação  pré-escolar,  de  modo  a  colmatar  as 

dificuldades das famílias e responder às suas reais necessidades.

Neste sentido, a Educação Pré-Escolar subdivide a sua intervenção em duas áreas 

distintas mas interligadas e complementares: a componente de educação pré-escolar 

gratuita e a componente sócio-educativa de apoio à família, comparticipada por estas 
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de acordo com as suas condições socioeconómicas, regulamentada pelo Despacho 

Conjunto nº 300/97 de 9 de setembro.

Por  sua  vez,  a  Lei  nº  159/99,  de  14  de  setembro  atribui  às  Autarquias  Locais 

responsabilidades  em  matéria  de  educação  pré-escolar  e  de  1º  Ciclo  do  Ensino 

Básico,  sendo  que  o  Despacho  n.º  14460/2008  de  26  de  maio  determina  que  as 

atividades  de  animação  e  de  apoio  à  família  no  âmbito  da  educação  pré-escolar 

devem ser objeto de planificação pelos órgãos competentes dos Agrupamentos de 

Escolas, articulando com o Município a sua realização de acordo com o Protocolo de 

Cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o 

Ministério  do  Trabalho  e  da  Solidariedade  Social  e  a  Associação  Nacional  de 

Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar.

O  Município  de  Valença,  no  respeito  pelas  suas  competências  em  matéria  de 

educação e considerando o papel desempenhado pelo Prolongamento de Horário no 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos que dele beneficiem, bem como o forte 

apoio às famílias que representa, apoia e contribui ativamente para a prossecução do 

princípio da Escola a Tempo Inteiro.

Assim, entre o

MUNICÍPIO DE VALENÇA, entidade equiparada a pessoa coletiva n.º 506728897, 

representado pelo Presidente da respetiva Câmara Municipal, Sr. Dr. Jorge Manuel 

Salgueiro Mendes, adiante designado por CÂMARA

 E a

REAL UTOPIA – ASSOCIAÇÃO, sem fins lucrativos, com sede na Avª. Dr. Tito 

Fontes – Ed. Bruxelas, 4º Esq. Frente, NIPC 508 712 459, representada pelo Presi-

dente da respetiva Direção, Luís Filipe Correia Ribeiro, adiante designado por Asso-

ciação
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é celebrado o seguinte protocolo de colaboração, que se rege pelas seguintes clausu-

las:

Clausula 1ª

Assegurar  o  prolongamento  de  horário  nos  jardins  de  infância  do  Município  de 

Valença.

Clausula 2ª

O prolongamento  de  horário  será  realizado nas  instalações  do jardim de infância 

afeto  a  cada  Escola,  em espaços  disponíveis  julgados  convenientes  à  prática  das 

atividades de animação sócio-educativa.

Clausula 3ª

A Associação promoverá a colocação de pessoal detentor de competências adequadas 

para a animação sócio-educativa, que garanta a execução das atividades.

Clausula 4ª

A colocação  de  pessoal  terá  em conta  o  rácio  de  1  adulto  para  cada  jardim  de 

infância.  

Clausula 5ª

A Associação  na  execução  desta  atividade  recorrerá  à  forma  achada  por  mais 

conveniente, “per si”, para contratar pessoal para implementar o prolongamento de 

horário.  

Cláusula 6ª

O Município transferirá para a Associação a verba de 7,54 (sete euros e cinquenta e 

quatro euros) por cada animador.

Cláusula 7ª

A  aquisição  dos  materiais,  nomeadamente  material  didático,  pedagógico  e  de 

consumo  necessários  à  realização  das  atividades  sócio-educativas  são  da 

responsabilidade do Município.

Cláusula 8ª

O presente protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura.

Valença,  ----------  de  setembro  de  2011  O  PRESIDENTE  DA CÂMARA,  Jorge 
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Manuel Salgueiro Mendes e o PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA REAL UTOPIA – 

ASSOCIAÇÃO Luís Filipe Correia Ribeiro”. -----------------------------------------------

Antes de se proceder à votação deste ponto o Vereador  Dr. José Luís Serra para 

referir tem conhecimento que existem várias Autarquias Locais a protocolar  este tipo 

de atividades  com associações,  mas  também referiu  que desde  sempre  foi  contra 

porque estas  Associações  não foram criadas  para estes fim,  motivo pelo qual  vai 

votar  contra.  Seguidamente  solicitou  que  lhe  fossem  fornecidas  as  contas  desta 

Associação.----------------------------------------------------------------------------------------

De  seguida,   a  Vereadora  Drª.  Ângela  Evangelista  questionou  se  este  tipo  de 

protocolo se aplica a todas as E.B 1 ou  apenas aos Jardins de Infância, referindo que 

não iria votar por haver conflitos pessoais. ---------------------------------------------------

A Vereadora Drª. Elisabete Domingues  respondeu dizendo que apenas se aplica aos 

Jardins de Infância. ------------------------------------------------------------------------------

Por  último,  o  Vereador  Sr.  Manuel  Lopes  disse  à   Vereadora  Drª.  Ângela   que 

atendendo a que votou contra no ponto referente à alteração do mapa de pessoal que 

não compreende que agora se queira abster de votar neste mesmo ponto.---------------

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra do Vereador Dr. José 

Luís  Serra  e  Dr.  Fernando  Rodrigues,  aprovar  o  protocolo  acima  transcrito.  A 

Vereadora Drª. Ângela Evangelista absteve-se por motivos pessoais. --------------------

PONTO  11  -  DELIBERAÇÕES  DIVERSAS  - RESUMO  DIÁRIO  DE 

TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria do dia 13 de Setembro 

corrente,  que apresenta o total  de disponibilidades de  €590.138,17 (quinhentos e 

noventa  mil  cento  e  trinta  e  oito  euros  e  dezassete  cêntimos).  “Ciente”. 

DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE E PELOS VEREADORES 

MEDIANTE  DELEGAÇÃO  E  SUBDELEGAÇÃO  DE  PODERES  DA 

CÂMARA MUNICIPAL:  Foi  presente  a  relação  dos  despachos  proferidos  pela 

Presidência da Câmara Municipal por delegação desta,  no período de 01 a 13 de 

Setembro  corrente.  “Ciente”.  CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTE:-  A  Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Presidência através do 
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qual foi autorizada ao cedência de transporte  solicitada pela Associação Cultural de 

Verdoejo, para o dia 02 de Setembro corrente (registo nº 5772/2011). PERÍODO DE 

INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-  Encerrada a ordem de trabalhos, o 

Presidente da Câmara fixou um período de intervenção aberto ao público, tendo – se 

registado a intervenção do Sr. Júlio Ponte  para referir que tem conhecimento de que 

existem alguns empreiteiros  que utilizam as bocas de incêndio durante a noite para 

utilizarem a água nas construção que efetuam, deixando o alerta e dando a sugestão 

de que  deveriam ser seladas e  apenas os Bombeiros Voluntários é que deveriam ter 

acesso quando necessário. Solicitou que fosse verificada a  situação da colocação de 

meias  canas  para  as  águas  pluviais  efetuadas  há  cerca  de  8  anos  atrás  e  que  se 

encontram  a  prejudicar  a  sua  propriedade,  em  Verdoejo,  junto  do  tanque. 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos das pertinentes disposições do 

artigo 92º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a 

mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e 

pelo Secretário da presente reunião. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da 

Câmara, pelas onze horas e quinze minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata. ----------

31


